
Arolwg DASH 2020 (fersiwn Cymraeg)

Mae'r arolwg yma yn holi am eich agweddau at ddefnyddio technoleg ddigidol, sut rydych yn ei
ddefnyddio, a sut mae eich sefydliad yn eich cefnogi i'w ddefnyddio.

Bwriad y cwestiynau yma yw:

1. eich helpu i fyfyrio ar eich agweddau a'ch sgiliau digidol
2. helpu sefydliadau i gasglu data gan y rhai sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli ar eu cyfer,
a'i ddefnyddio i wella'r ffordd y defnyddiant dechnoleg
3. helpu Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i ddisgrifio agweddau digidol a
sgiliau pobl sy'n gweithio ar draws sector treftadaeth y DU, a rhannu arferion.

Mae eich atebion yn ddienw: rydym yn gofyn am eich grŵp oedran, rhyw a’ch swyddogaeth
gyffredinol ond nid yw eich enw neu unrhyw beth a all eich adnabod yn unigol.

Mae'r cwestiynau'n ddewisol: os ydych yn ansicr, peidiwch ag ateb y cwestiwn. 

Mae 23 o gwestiynau a bydd hyn yn cymryd tua 8 munud i'w cwblhau.

Diolch am rannu eich barn a'ch meddyliau.
 
 

Bydd eich atebion arolwg yn cael eu grwpio gydag ymatebion eraill, yna'u rhannu gyda'ch sefydliad a Chronfa Dreftadaethy
Loteri Genedlaethol . Drwy ddarparu gwybodaeth yn yr arolwg yma, rydych yn cytuno y gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Genedlaethol ei phrosesu fel ddisgrifir yn eu polisi preifatrwydd.

AMDANOCH CHI

Arolwg DASH 2020 (fersiwn Cymraeg)

1. Pa un o'r opsiynau hyn sy'n disgrifio eich rôl orau:

Ymddiriedolwr/Aelod o'r Bwrdd

Prif Swyddog Gweithredol/Cyfarwyddwr/Uwch Arweinydd

Rôl arbenigol (cyflogedig)

Rôl anarbenigol (cyflogedig)

Gweithiwr llawrydd

Gwirfoddol
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2. Faint oed ydych chi?

O dan 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

3. Pa ryw ydych chi?

Gwryw

Benyw

Eraill

Dewis peidio â dweud

4. A ydych yn defnyddio unrhyw dechnolegau cynorthwyol o ddydd i ddydd? (e.e. darllenydd sgrin,
chwyddwr testun)

Ydw

Nac ydw

AGWEDDAU DIGIDOL

Arolwg DASH 2020 (fersiwn Cymraeg)

 Byth Weithiau Yn aml

Yn helpu pobl eraill i ddefnyddio technolegau digidol

Yn rhannu cyngor a gwybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol

Canfod eich atebion eich hun i broblemau TG

Gofalu am eich iechyd fel defnyddiwr digidol (e.e. cymryd egwy o’r sgrin)

5. Ydych chi'n rhywun sy'n:

6. Beth yw eich agwedd at ddysgu sgiliau digidol newydd? A ydych yn disgwyl:

Ei chael hi'n anodd iawn Ei chael hi'n hawdd iawn
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7. Beth sy'n eich ysgogi i ddatblygu eich sgiliau digidol?

Datrys tasgau neu broblemau uniongyrchol

Ceisio pethau newydd

Datblygu fy hun/fy ngyrfa

Gwneud cysylltiadau newydd

Arall (dywedwch wrthyn ni beth):

8. Yn yr argyfwng coronafeirws presennol, pa sgil(iau) digidol newydd rydych chi wedi'u dysgu (os o
gwbl)?

9. Rhowch enghraifft o declyn neu ap digidol sy'n ddefnyddiol iawn i chi yn eich bywyd bob dydd:

Arolwg DASH 2020 (fersiwn Cymraeg)

 
Ddim yn alluog

Galluog, ddim
yn hyderus

Galluog a
hyderus

Defnyddio fideogynadledda (Zoom, Skype, timau ac ati) ar gyfer cyfarfodydd
o bell

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo digwyddiad

Cofnodi gweithgaredd, lle neu wrthrych yn ddigidol (e.e. delwedd, sain, fideo)

Defnyddio gofod gwaith cydweithredol (e.e. Google Docs, Basecamp, Slack)

Dadansoddi data o daenlen neu gronfa ddata

10. Ydych chi'n gallu cynnal y gweithgareddau digidol hyn?
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11. A oes gennych unrhyw rai o'r sgiliau digidol hyn (Ticiwch bob un sy'n berthnasol):

Rheoli casgliad digidol neu archif

Datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Ysgrifennu copi digidol perthnasol

Graffeg a/neu animeiddiadau dylunio

Cyhoeddi cynnwys digidol gyda trwyddedu agored

Rheoli'r broses o rannu data'n ddiogel â sefydliadau eraill

Cynllunio arolwg ar gyfer cyflenwi ar-lein/symudol

Cynnal ymchwil ar-lein (e.e. ar gyfer cyfleoedd ariannu)

Dewiswch is-gontractwr TG addas

Asesu risgiau a chyfleoedd digidol i'r sefydliad

Arall (dywedwch wrthym am eich sgil digidol arbenigol):

12. Pa agwedd ar eich sefydliad y gellid ei gwella gyda ffyrdd digidol o weithio?

13. Beth sy'n ei gwneud hi'n anodd i chi ddatblygu sgiliau digidol yn eich rôl?

Dim digon o amser

Dim digon o gefnogaeth bersonol (wyneb yn wyneb) i sgiliau digidol

Dim digon o hyfforddiant ac adnoddau ar-lein

Diffyg mynediad i ddyfeisiau dibynadwy a/neu feddalwedd

Arall (dywedwch wrthyn ni beth):

14. Pa lefel o sgiliau digidol y mae eich rôl bresennol yn gofyn amdani?

Dim sgiliau digidol Uwch sgiliau digidol

15. Pa lefel o sgiliau digidol ydych chi'n ei chyflwyno i'r rôl, neu i'r sefydliad?

Dim sgiliau digidol Uwch sgiliau digidol
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16. Pa sgìl/sgiliau digidol yr hoffech chi eu datblygu fwyaf yn eich rôl?

CEFNOGAETH SEFYDLIADOL

Arolwg DASH 2020 (fersiwn Cymraeg)

17. Pryd ydych chi wedi trafod eich sgiliau digidol?

Pan gefais fy recriwtio

Mewn cyfarfodydd ffurfiol e.e. arfarnu

Anffurfiol gyda chydweithwyr/cyfoedion

Mewn ymateb i'r cloi coronafeirws

Erioed wedi trafod

18. Pa raglen(ni) meddalwedd neu system(au) data rydych chi'n eu defnyddio fwyaf yn eich rôl? Os nad
ydych yn gwybod yr enwau, rhowch wybod i ni y math e.e. archebion, adnoddau dynol.

 Amh Anghytuno Niwtral Cytuno

Addas i'r diben (gwnewch yr hyn y mae angen iddo ei wneud)

Dibynadwy (yn gweithio'n gyson ar y ddyfais a'r rhwydwaith a ddefnyddiwch)

Safon y sector (cystal ag y mae sefydliadau eraill yn ei ddefnyddio)

19. Os ydych yn defnyddio meddalwedd arbenigol, a ydych yn dod o hyd iddo ...

20. Pa rai o'r canlynol y mae eich sefydliad yn eu darparu i chi?

Helpu i sefydlu eich dyfeisiau digidol eich hun (e.e. i weithio gartref)

Hyfforddiant mewn systemau/meddalwedd sy'n berthnasol i'ch rôl

Cyfle i fod yn rhan o benderfyniadau am weithio digidol

Cyfleoedd i rannu ymarfer digidol gydag eraill yn y sector

Cydnabyddiaeth ar gyfer sgiliau digidol a ddaw i'ch rôl

Arweinydd/hyrwyddwr digidol gallwch gysylltu â

Dim un o'r rhain
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21. Pa rai o'r canlynol y mae eich sefydliad yn eich gwneud yn ymwybodol ohonynt?

Sut i ymddwyn yn ddiogel ac yn barchus ar-lein

Sut i wneud cyfryngau digidol yn hygyrch i bawb

Sut i drin data yn ddiogel ac o fewn y gyfraith

Materion trwyddedu digidol gan gynnwys trwyddedu agored

Sut i edrych ar ôl eich iechyd a'ch lles fel defnyddiwr digidol

Strategaeth ddigidol sefydliadol

Dim un o'r rhain

22. Sut byddech chi'n graddio cefnogaeth eich sefydliad i ddatblygu eich sgiliau digidol?

Dim cymorth Cefnogaeth ragorol

23. Pa un peth y gallai eich sefydliad ei wneud i gefnogi ffyrdd digidol o weithio'n well?

Dyna ddiwedd yr arolwg yma.

Mae'r arolwg yma’n ddienw, felly ni allwn anfon eich canlyniadau atoch. Os ydych chi am ail-greu eich atebion (e.e. i drafod gyda
chydweithwyr) gallwch lawrlwytho copi papur o'r cwestiynau o wefan prosiect DASH a'u marcio wrth i chi fynd ymlaen.

Diolch am gwblhau'r arolwg DASH.

Gallwch ddysgu mwy am brosiect DASH yn https://www.timmuslimited.co.uk/dashsurvey/
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